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W programie wykorzystano rysunki 

Sławomira Mrożka pochodzące z wydawnictwa 

pt. „Polska w obrazach" Kraków 1957 r. 

Nie twierdzę, Że w głowie dzieją się tylko rzeczy zie. 
Ale niech nas Pan Bóg broni, żeby pomysły szlachetne, 
al-truistyczne, również spełniały się duchowi automatycz
nie. Żeby każdy plan urządzenia świata, zrodzony w po
jedynczej głowie przekonanej, że tylko ten jeden jedyny 
plan jest właśnie tym, którego akurat światu potrzeba, 
był realizowany dokładnie i samoczynnie. I .dobry Pan 
Bóg broni nas przed tym rzeczywiście, dając nam ma
terię, czas i przestrzeń, w których wszystko musi się ro
zegrać. Dosyć szkód już wyrządzili zarozumiali maniacy, 
a co dopiero, gdyby mieli wolną rękę. W teatrze straszą 
reżyserzy z pomysłami, są tacy, którzy by chcieli wyreży
serować cały świat. Maniakalni dobroczyńcy, wychowawcy, 
pedagodzy. 

Taki Jean Jacques Rousseau„. Do dzisiaj nas trują 

jego pomysły. Ciiekawe byłoby zresztą prześledzić - jeżeli 

już o nim mowa - związek pomiędzy wzlotami ducha a 
zatwa-rdzeniem. Im bardziej który myśliciel, artysta, prorok 
wzlatywał duchem w im czystsze rejony, tym bardziej -
sądząc z biografii - cierpiał na zatwardzenie, kolki 
i wzdęcia. Statystyka w tym względzie sugeruje regułę. 

Tym czytelnikom, którym moje spostrzeże.nie wyda się wul
garne, proponują bardziej eleganckie słowo: constipation. 

Duch „czysty"? Ciało „brudne"? Zmysł powonienia 
każe nam unikać smrodu. Ciało nawet największego 

zbrodniarza nie lubi przebywać w pobliżu padliny, a 
„najczystszy" duch bez drgnienia obcuje duchowo z naj
większym świństwem. Im większe świństwo, tym bardziej 
przyciąga ducha. Duch zawsze lubił publiczne egzekucje, 
lubił gromadzić się wokół ulicznych wypadków, czytać o 
mordach seksualnych. W czasach, kiedy jeszcze wojowano 
ręcznie, tylko zmęczenie fizyczne, omdlałość rąk, kładło 

koniec rzeziom. Duch rżnąłby dalej. Niech się duch nad 
tym zastanowi. 

Dialog, 1976 nr 12 
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Powiada się, Że „duch ochoczy ale ciało mdłe". Ciało 
paskudne, ciężkie, ziemskie, zaś duch lotny, czysty i w 
ogóle przyjemny. Narzekamy na ciało i żałujemy, że pęta 
naszego ducha. Tymczasem cale szczęście, że pęta i tyl
ko to nas chroni od generalnej i ostatecznej katastrofy. 

Wymagania ciała są skromne, to znaczy ograniczone. 
Ciało wyraźnie wie, czego chce i domaga się tego bez 
ogródek. Cóż jest takiego okropnego w wymaganiach 
ciała? Chce żyć, chce sprawnie funkcjonować, nie chce, 
żeby go bolało. Kiedy jego żądania są spełnione, 

nie wymyśla już dalszych. Obżarstwo, pijaństwo, roz
pusta są grzechami ducha (wyobraźni) przeciwko cia
łu, na jego koszt i wbrew jego protestom, wcale nie 
odwrotnie, choć zwykło się ·uważać odwrotnie. Ciało jest 
uczciwe i poczciwe. To ono ostatecznie płaci wszystkie 
rachunki, nie tylko za siebie, ale także za wszystkie sza-

) 

leństwa na·szego ducha. 

Duch nie ma żadnych ograniczeń. Może sobie pomy
śleć cokolwiek a każdy jego pomysł staje się żądaniem. 
Strach pomyśleć, co by się działo, gdyby każdą „myśl 

przekuto w czyn", do czego namawiają nas romantycy. 
Na szczęście przeszkadza im w tym ciało, stąd szczegól
na nienawiść romantyków do ciała. Gdyby duch miał 

całkowitą swobodę wcielania w czyn swoich pomysłów 

odbyłby natychmiastową kopulację z wszystkimi kobieta
mi świata (używając do tego ciała, oczywiście), a rywali 
położyłby trupem. (Duch męski. Nigdy n•ie poznam ducha 
kobiecego, ale przypuszczam, że też nieładne rzeczy by 
się działy, gdyby mógł pohulać sobie dowolnie). To hi
potetyczna skrajność, która ilustruje tendencję. Pewne 
jest, że gdyby wy.obraźnia mogla zabijać, byłbym już od 
dawna mordercą. W „słusznej" czy „niesłusznej" spra-
wie. 

Duch czys·ty? Duch sprawiedliwy? Bez żartów. Różne 

rzeczy dzieją się w •l·udzkich głowach i wielkie to szczęś

cie, że nie mogą się przenieść na inny teren inaczej, jak 

tylko pokonując opór materii. Opór, przed którym albo 

rezygnują, albo też odkształcają się po drodze i rzadko 

się realizują w swojej pierwotnej, czystej postaci. Adolf 

Hitler był wyraźnie rozgoryczony, kiedy tępe życie stawiło 

opór jego błyskotliwym pomysłom. Wielcy przywódcy zaw

sze byli obrażeni na rzeczywistość. 
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Sztuki Sławomira Mrożka no scenie leatru Nowego 

INDYK reżyseria: Jerzy Afanasjew, scenografia: 
Alina Ronczewska, premiera: 17.Xl.1964 r.; 
liczba przedstawień: Mała Sola -:- 73, Duża 
Sala - 3, liczba widzów: Mała Sala -
13 176, Duża Sola - 2 132 

GARBUS reżyseria: Kazimierz Dejmek, dekoracje: 
Andrzej Majewski, kostiumy: Jolanta Kun
kei; prapremiera polska: 14.Xll.1975 r.; 
Duża Sala, liczba przedstawień - 101, 
liczba widzów - 62 015 

EMIGRANCI reżyserio: Witold Ska ruch, scenografia: 
Marek Tomasik, premiera: 7.V.1977 r.; Ma
ła Sala, liczba przedstawień - 146, Hczba 
widzów - 25 546 

DRUGIE reżyseria: Wojciech Pilarski, scenografia: 
DANIE Iwona Zaborowska, premiero: 15.Xll.1978 r.; 

Mała Sala, liczba przedstawień - 102, licz
ba widzów - 20 191 

VATZLAV reżyserio: Kazimierz Dejmek, scenografia: 
Krzysztof Pankiewicz, prapremiero polska: 
21.IV.1979 r. Duża Sala: 

• sztuka grana w sezonie 1980/81 
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